Noord-Griekenland Vermio & Kato Olympos individueel:
8-daagse rondtocht langs de wijngaarden van
Naoussa, Rapsani en Ambelakia (Tempi)
per (huur)auto 2019 (MKWH219I)

Onze wandelfilosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een warme douche, een
goede maaltijd en een comfortabel bed.

meer informatie: www.annahiking.nl

Accommodatie: 3 nachten in het dorp Kopanos vlakbij Naoussa in een accommodatie met zwembad. Dan 3
nachten in Rapsani in een traditioneel pension. Dan 1 nacht in een fraai hotel net buiten Ambelakia.
Reisprogramma: 2 rondwandelingen in Naoussa, wijnproeverij. Rijden via Dion naar Rapsani, daar 3
wandelingen.
Boekbaar: 1 april – 18 december 2019 (beste tijd: medio april / eind juni en september / oktober)
Prijs per persoon (zonder vlucht):
- 1-4 / 28-9
- 29-9 / 18-12

1p-kamer*
€ 525
€ 570

2p-kamer*
€ 310
€ 330

3p-kamer
€ 240
€ 255

alleenreizend
€ 580
€ 625

* reizend met 2 personen; zie de uitgebreide reisomschrijving voor andere reisgezelschappen
Start- en eindpunt: Naoussa / Ambelakia. Vlucht best op Thessaloniki.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen met ontbijt.
- Bezoek wijngaard Kir-Yianni met proeverij van 3 wijnen en hapjes.
- Transfer Tembi naar start wandeling op dag 7.
- Telefonische ondersteuning (Nederlands).
- Engelstalig informatiepakket met routebeschrijvingen en gps-tracks per wandeling en een wandelkaart.
Niet inbegrepen
- Vlucht, verzekeringen, huurauto, taxi aan eind dag 5 (±€8).
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Lunches, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
1. Naar Naoussa. (Naoussa)
2. Rondwandeling vanaf Rodakinia en bezoek aan wijngaard Kir-Yianni. (2½ uur; 9km; 200m↕;
Naoussa)
3. Rondwandeling vanaf Agios Nikolaos. (4 uur; 10km; 600m↕; Naoussa)
4. Rijden van Naoussa via de opgravingen van Dion naar Rapsani. (Rapsani)
5. Wandeling van Rapsani naar Krania. (3 uur; 9km; 580m↑; 300m↓; Rapsani)
6. Rondwandeling vanuit Rapsani. (4½ uur; 16km; 500m↕;  Rapsani)
7. Wandeling door de Tembi vallei, naar Ambelakia. (4 uur; 12km; 625m↑; 620m↓; Ambelakia)
8. Vertrek.

